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Ogloszenie nr 6l6l l5-N-2020 z dnta 2020-11-26 r

EIB S,A,: Kompleksowe ubezpieczenie mienia Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotycry: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno5f, lub dzialalno56 ich nyodrgbnionych organizacyjnie jednostelS kt6re bgd4 realizowaly

zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodowq integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

Nale2y poda6 minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b naleZ4cych do jednej lub wigcej kategorii, o

kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niL 30Yo, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyVpowierzyli przeprowadzenie

postgpowania

Tak

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli prowadzenie

postQpowania: Postgpowanie prowadzone na podstawie art. 15 ust.4 pkt 3) w zw. z art. l5 ust.2 ustawy z

dnia 29 slycznia 2004 r. Prawo zam6wieh publicznych (tj. Dz.U. 22019 r.,poz. 1843 ze zm.), przezElB

S.A., dzialajqca na podstawie udzielonego przez Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
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pelnomocnictwa do wykonywania wjego imieniu, jako Zamawiajqcego, wszelkich czynnoSci zwi4zanych z

przygotowaniem i przeprowadzeniem postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.

,fiompleksowe ubezpieczenie mienia Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej" o szacunkowej

wartosci nieprzekraczajqcej kwoty okeSlonej w przepisach wydanych na podstawie art. 1l ust. 8 ustawy PZP

Pelnomocnik Zamawiaj4cego: EIB S.A., Ul. Jgczmienna 21, 87-100 Torufi, wpisana do rejestru

przedsiEbiorc6w prowadzonego przez S4d Rejonowy w Toruniu Wydzial Vll Gospodarczy Krajowego

Rejestru S4dowego pod nr 0000050455. Broker ubezpieczeniowy dzialajqcy na podstawie zezwolenia

Ministra Finans6w m 502 z dnia 23 grudnia 1994 r., potwierdzonego decyzj4 Paristwowego Urzgdu Nadzoru

Ubezpieczen z dnia 23 czervtca 1997 r.

PostQpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W prrypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych pafistw

czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zam6wiei publicznych:

Informacje dodatkowe: Dane Zamawiaj4cego: Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, 34-200

Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22, Dane rejestrowe: NIP: 552-12-74-352, REGON: 000304415, strona www

www.zozsuchabeskidzka.pl/strona-glowna

I. 1) NAZWA I ADRES: EIB S.A., kajowy numer identyfikacyjny 87027005900000, ul. Jgczmienna 2l ,

87-100 Toru6, woj. kujawsko-pomorskie, pahstwo Polska, tel. +48(56)6693400, e-mail

lukasz.gomy@eib.com.pl, faks .

Adres strony intemetowej (JRL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym mo2na uryska6 dostgp do narzgdzi i raqdzeh lub format6w plik6w,

kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJ.{CEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPOLNE IIDZIELANIE ZAMOWIENIA AeZeti do4'c4il1
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Jezeli tak, nalezy wymieni6 zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postgpowanie oraz poda6

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do kontakt6w:
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Podzial obowipk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania, w

tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiajqcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postgpowania, czy iwjakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

ztmawiajqcy,czy zam6wienie bgdzie udzielane przez kaLdego zzamawiaj4cych indl.widualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta*ych zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpo6redni dostgp do dokumenttiw z postgpowania moina uzyska6 pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specylikacja istottrych warunk6w

zam6wienia

Nie

www.eib.com.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mo2na uryskad pod

adresem

Nie

www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI i specjalnym odnoSniku do niniejszego postgpowania

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleZy przesyla6:

Elektronicznie

Tak

adres

oferty w postQpowaniu nale2y przesyla6 drogq elektroniczn4 za poSrednictwem Platformy zakupowej EIB:

https://eib. logintrade.net/

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny

spos6b:

Tak

Inny spos6b:
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Inny spos6b: w przypadku braku mozliwo3ci zloienia przez wykonawcg oferty w postaci elektronicznej

dopuszcza sig r6wnie2 mo2liwo66 zlo2enia oferty w formie pisemnej na adres: EIB SA, Oddzial Krak6w

ul. Supniewskiego 9,31-527 Krak6w w terminie okre6lonym w SIWZ

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny

spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzqdziiwz4dzeh lub format6w plik6w, kt6re nie

sq og6lnie dostqpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi moZna uzyska6 pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Kompleksowe ubezpieczenie mienia Zespolu

Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Numer referencyjny:

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o moiliwo5ci skladania ofert czg5ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moZna skladad w odniesieniu do:

wszystkich czgSci

Zxmawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czg6ci lub grup czg6ci:
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Maksymalna liczba czgici zam6wienia, nr kt6re mo2e zostad udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Zam6wienie

obejmuje: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

II.5) Gl6wny kod CPV: 665 10000-8

Dodatkowe kody CPV:

fI.6) Calkowita wartoSd zam6wienia (eieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zamdwienia)',

Warto66 bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowita maksymalna

wartoi| w calym olvesie obowiqzwania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw)

ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wierf,, o kt6rych mowaw art.67 ust. I pkt6iTlubwart. 134

ust. 6 pkt 3 ustar*y Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w najakich zostan4 udzielone zam6wienia, o

kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta umowa

ramowa lub okres, na kt6ry zostal uslanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: 24 lub dniacht

lub

data rozpoczgcia : lub zakoirczenia'.

II.9) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

trI.T) WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU

[I.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreflonej dzialalno6ci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w

Okreilenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia oke5lonego w niniejszej SIWZ mogq ubiega6 sig

Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4 warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce kompetencji lub uprawnieir do

prowadzenia okeSlonej dzialalnodci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w tzn. prowadzq

dzialalno6i ubezpieczeniowq w my5l ustawy z dnia ll wrzeSnia 2015 roku o dzialalno5ci

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. 22019 r., poz 381 ze zm.), co najmniej w zakresie

lozsamym z pzedmiotem niniejszego zam6wienia. W przypadku Wykonawc6w ubiegajqcych sig

wsp6lnie o udzielenie zam6wienia w odniesieniu do tego warunku warunek ten musi spelniaC kazdy z

Wykonawc6w odrgbnie.

Informacje dodatkowe

IILl.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreilenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.l.3) ZdolnoS6 techniczna lub zawodowa

OkeSlenie warunk6w: I. O udzielenie zam6wienia okreSlonego w niniejszej SIWZ mog4 ubiegai sig

Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4 warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce zdolnoSci technicznej lub

zawodowej tzn. minimalnym poziomem wymaganych standard6w jest dysponowanie narzgdziami,

wyposa2eniem zakladu i urz4dzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zam6wienia. Warunek ten

zostaje spelniony, je2eli Wykonawca w odniesieniu do CzgSci 0l zam6wienia posiada w ramach

wewngtrznej struktury terenow4 jednostkg organizacyjn4 na terenie RP, kt6ra prowadzi likwidacjg szk6d

w zakresie oceny i likwidacji szk6d z tbezpieczefi majqtkowych lub ma zawartq umowQ z

przedsigbiorstwem Swiadczqcym zawodowo na terenie RP uslugi w zakesie oceny i likwidacji szk6d z

ubezpieczeri majqtkowych (przedsigbiorstwo to posiada terenow4 jednostkg organizacyjnq na terenie RP).

Wskazana umowa na obsfugg likwidacji szk6d mo2e byt, zawarta z takim przedsigbiorstwem pod

warunkiem (zawieszaj4cym lub rozwiqzujqcym) zawarcia umowy ubezpieczenia bgd4cej przedmiotem

zam6wienia. Natomiast w odniesieniu do Cz95ci 02 zam6wienia, warunek ten zostaje spelniony, jeZeli

Wykonawca posiada w ramach wewngtrznej struktury terenowq jednostkq organizacyjnq na terenie RP,
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kt6ra prowadzi likwidacjg szk6d w zakesie oceny i likwidacji szk6d z ubezpieczeri majqtkowych lub ma

zawart4 umowg z przedsigbiorstwem Swiadczqcym zawodowo na terenie RP uslugi w zakresie oceny i

likwidacji szk5d z ubezpieczeri maj4tkowych (przedsigbiorstwo to posiada terenow4 jednostkg

organizacyjn4 na terenie RP). Wskazana umowa na obslugg likwidacji szk6d mo2e by6 zawarta z takim

przedsigbiorstwem pod warunkiem (zawieszajqcym lub rozwi4zuj4cym) zawarcia umowy ubezpieczenia

bEdqcej przedmiotem zam6wienia

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu

w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujqcych czynnoSci przy realizacji zam6wienia wraz z

informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia

w odniesieniu do warunk6w okeilonych powyzej w pkt. III.l.1 warunki te musi spelniai ka2dy z

Wykonawc6w dzialajqcych wsp6lnie, za6 w odniesieniu do warunk5w pkt. III.l.3 warunki te muszq

spelniai Wykonawcy lqcznie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

I.2.1) PodstanT wykluczenia okre5lone w art.24 ust. I ustawy Pzp

lll,2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie arl.24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiajqcy przewiduje nastgpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okre6lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OSWLq,UCZTN SKL{)AN-YCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU WST4PNIEGO

POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI

UDZIAI,U W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wylduczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie
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III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKTJMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W

posT4PowANIU NA WEZWAME ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIER"DZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

I. W celu definitywnego potwierdzenia, 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgpowania. na

aqdanie Zamawiaj4cego, kt6re to wezwanie ma charakter uprawnienia Zamawiajqcego, a nie jego

obowiqzku, Wykonawca przedklada: l. Aktualn4 informacjg z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie

okeslonym w art. 24 ust. I pkt l4) ustawy PZP, wystawionq nie wczeSniej niz 6 miesigcy przed up]ywem

terminu skladania ofert 2. Aktualnq informacjg z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie okreSlonym w

art. 24 ust. I pkt 2l) ustawy, wystawion4 nie wczedniej ni2 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania

ofert.3. Aktualny odpis z wla5ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacjio dzialalno5ci

gospodarczej, j e2eli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 5 pkt l) ustawy PZP. II. Je2eli Wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych

mowa: a) w pkt. I. l. powyzej - sklada wyci4g z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku

takiego rejestru w paristwie, w kt6rym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, innego

r6wnowaZnego dokumentu wydanego przez wlaSciwy organ s4dowy lub administracyjny pafistwa, w

kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. I pkt 14)

ustawy PZP; b) w pkt. I.2. powyzej - sklada wyci4g z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku

braku takiego rejestru w paristwie, w kt6rym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, innego

r6wnowaznego dokumentu wydanego przez wlaSciwy organ s4dowy lub administracyjny paristwa, w

kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, w zakresie okreilonym w art. 24 ust. I pkt 2l)

ustawy PZP; c) w pkt L3. powyzej- sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym ma

siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj4cy, 2e nie otwarto jego tikwidacji ani nie ogloszono

upadloSci. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt. II powyzej powinny by6 wystawione nie wczeSniej ni2 6

miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert. III. Je2eli w kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibg

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje sig

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt- II powyzej, zastgpuje sig je dokumentem zawierajqcym

odpowiednio oSwiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych dojego

reprezentacji, Iub o6wiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczy(,, zloione przed notariuszem lub

przed organem s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego

wla5ciwym ze wzglgdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy [ub miejsce zamieszkania tej

osoby. Dokumenty, o kt6rych mowa powyzej powinny byd wystawione nie wcze5niej ni2 6 miesigcy przed
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uplywem terminu skladania ofert. IV Wykonawca maj4cy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, w odniesieniu do osoby majqcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, kt6rej dotyczy dokument wskazany w pkt. I.l. powyzej, sklada dokument, o kt6rym mowa w

pkt. II a) powyzej, w zakresie okreilonym w art.24 ust. I pkt l4) ustawy PZP. Jezeli w kraju, w kt6rym

miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument mial dotyczy(,, nie wydaje sig takich dokument6w,

zastQpuje sig go dokumentem zawierajqcym oSwiadczenie tej osoby zloZonym przed notariuszem lub

przed organem s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego

wla6ciwym ze wzglgdu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o kt6rym mowa powyzej powinien

byi wystawiony nie wczedniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert. V W przypadku

Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienie brak podstaw do wykluczenia z

post9powania powinien wykazad ka2dy z Wykonawc6w.

ilI.s) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W

POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 1 USTAWY PZP

m.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKoW UDZTALU W POST4pOWANTU:

W celu definitywnego potwierdzenia, 2e Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, na 24danie

Zamawiaj4cego, kt6re to wezwanie ma charakter uprawnienia Zamawiajqcego, a nie jego obowiqzku,

Wykonawca przedklada (dotyczy kazdel z Czg6ci zamowienia): L W celu wykazania spelniania warunku

udzialu w postgpowaniu dotyczqcego kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia oke6lonej dzialalnoici

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w: (a) Zezwolenie wla(ciwego organu na prowadzenie

dzialalnoSci ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zam6wienia lub gdy zezwolenie nie

jest wymagane na podstawie odrgbnych przepis6w zaSwiadczenie wla6ciwego organu nadzoru, Ze

Wykonawca prowadzi dzialalnoi6 ubezpieczeniow4 w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest

wymagane na podstawie odrQbnych przepis6w o(wiadczenie organu uprawnionego do reprezentowania

wykonawcy, 2e prowadzi on dzialalnoii ubezpieczeniow4 w wymaganym zakresie i niejest konieczne

posiadanie przez niego zezwolenia \\raz z przytoczeniem podstawy prawnej. JeZeli wykonawca ma

siedzibg poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo sklada potwierdzenie faktu notyfikacji

otrzymane od organu nadzoru, aje2eli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie

dostarcza, wykonawca sklada odwiadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, i2

notyfikacja zostala dokonana i przyjgta przez polski organ nadzoru. Wyja5nienie: Wykonawca, kt6ry nie

jest obowiqzany do posiadania zezwolenia, mo2e zloLyt za{wiadczenie organu nadzoru lub oSwiadczenie

organu reprezentuj4cego. Wykonawca prowadz4cy dzialalno56 ubezpieczeniow4 na podstawie
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posiadanego zezwolenia wlaSciwego organu nie moZe zlozye zarniast tego zezwolenia zaiwiadczenia

organu nadzoru lub oSwiadczenia organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy. II w celu

wykazania spelniania warunku udzialu w postgpowaniu dotyczqcego zdolnoici technicznej Iub

zawodowej: (a) z uwagi na to, 2e tre66 informacj i przekazanych przez Wykonawcg na O6wiadczeniu

Wstgpnym, odpowiadai bgdzie zakesowi informacji, kt6rych Zamawiajqcy moze wymagat poprzez

i4danie zlolenia oSwiadczenia o dysponowaniu jednostki organizacyjnej prowadz4cej likwidacjg szk6d,

odstgpuje si9 od 24dania zloZenia odrgbnego oSwiadczenia w tym zakesie.

rII.s.2) W ZAKRESIE KRYTERT6W SUrXC"n:

[I.6) WYKAZ OSWTADCZEN r-UB DOKUMENTOW SKL{)ANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W

POST4POWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.l) OPIS

[V.1.f ) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

lY.l.2) Zamawiajqcy iqda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.l.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

NaleZy podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zloienia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:
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IV.l.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

Nie

ZloZenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej:

Nie

fV.l.6) Przewidywana liczba *ykonawc6w, kt6rzy zostanq zaproszeni do udzialu w postQpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna Iiczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarla:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczeshrik6w umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna Iiczba uczestnik6w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Nie

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce dynamicznego

systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w formie
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katalog6w elektronicznych:

Nie

Przewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalog6w elektronicznych informacji pohzebnych do sporz4dzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektroniczll'ej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogloszeniem) Nie

NaleZy podai adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nale2y wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje siq ograniczenia co do przedstawionych warto6ci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nie

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki

bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jakijest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcj i elekhonicznej ijakie bgdq warunki, najakich

wykonawcy b9d4 mogli licytowai (minimalne wysoko6ci postqpieri):

Informacje dotycz1ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zah i specyfikacji technicznych w

zakresie pol4czeri:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicmej i czasie ich trwania:

Czas tnvania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postqpieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu: Nie

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Krvteria Znaczenie

cena 90,00

warunki ubezpieczenia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury o kt6rej mowa w arl.24aa ust, I ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV,3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV,3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastzeLenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Nale2ry poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

fV.3,2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i *ymagari zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwi4zania stanowiqce podstawg do skladania ofert, jeieli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania

Podziai dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiqzair: Nie

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiadai

wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajQcych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elekkoniczna:

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania

techriczne urz4dzeri informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku ticytacji elektronicznej, w tym okreilenie minimalnych wysoko6ci postqpie6:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej iczasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlo\li nowych postqpieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu: Nie

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicmej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

lstotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie

zam6wienia publicznego, albo o96lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotycz4ce zabezpieczenia naleZytego *ykonania umowy:

Informacje dodatkowe
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w.5)ZMIANAUMOWY

Pzewiduje sig istotne zmiany postanowiei zawartej umorry w stosunku do tre3ci oferty, na podstawie

kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

NaleZy wskazai zakes, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

l.Istotne zmiany postanowiefi umo\rT w stosunku do tredci zlo2onej w postgpowaniu oferty rozumiane sq

zgodnie z art. 144 ust. 1e PZP.2. Zamawiaj4cy przewiduje mo2liwoSi istotnej zmiany postanowiefi umowy w

stosunku do tre3ci zloZonej w postgpowaniu oferty (w tym w szczeg6lnoici zmiany dotyczqcej wzajemnych

Swiadczeri stron umowy ubezpieczenia), w przypadku, gdy wyst4pi: a) sytuacja, w kt6rej Wykonawca

wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmiany do stosowanych przez niego wzorc6w

umownych, z zastrzeaeniem,2e w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia mozliwe jest

wprowadzenie jedynie zmian na korzyiie Zamawiaj1cego, b) zmiana w obowi4zuj4cych przepisach prawa

majqca wptyw na Swiadczenie uslugi bgdEcej przedmiotem niniejszego postgpowania dostosowuj4ca warunki

umo*y ubezpieczenia do zmian w przepisach prawa, c) zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z

zastrzezeniem, 2e w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia mozliwe jest wprowadzenie jedynie

zmian na korzySi Zamawiaj4cego, d) doubezpieczenia, podwy2szenia lub obni2enia pod/limit6w w okesie

ubezpieczenia, rozszerzenia lub zawg2enia zakresu ubezpieczenia lub zrniang innych element6w Umowy

oraz rozliczenia i aktualizacji skladek ubezpieczeniowych (w tym rat skladek) z ni4 zwi4zanych, kt6re to

sytuacje nie stanowiq realizacji postanowiefl umowy ubezpieczenia - w przypadku zidentyfikowania i

uzasadnienia przez Zamawiajqcego pohzeby dokonania takiej zmiany, e) sltuacja, w kt6rej wykonawcA,

kt6remu zamawiaj4cy udzielil zam6wienia, ma zast4pi6 nowy wykonawca, o ile nowy wykonawca spelnia

warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzq wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci4ga to za

sob4 innych istolnych zmian umowy, niZ przewidziane przez Zamawiaj4cego w SIWZ. 3. Zmiana

postanowief zawartej umowy moze nastqpid wylqcznie za zgodq obu stron wyrazonq w formie pisemnego

aneksu pod rygorem niewaZno6ci.4. Wszystkie przypadki, okre6lone w pkt. IV5.2 powy2ej, stanowiq katalog

istotnych zmian, na kt6rych dokonanie w umowie Zamawiaj4cy oraz Wykonawca mog4 wyrazi6 zgodg. Nie

stano\ryi4 jednocze5nie zobowiqzania do wyra2enia takiej zgody ani przez Zamawiajqcego ani przez

Wykonawcg. 5. W sltuacji, gdy w trakcie okresu ubezpieczenia zajdq nastgpuj4ce zmiany'. a) stawki podatku

od towar6w i uslug, b) wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za praca albo wysokoSci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia l0 paLdztemika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za praca (tj. Dz.U.2 2018 r., poz.2177 ze zm.), c) zasad podlegania ubezpieczeniom

spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko6ci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub

zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokoSci wfat do pracowniczych plan6w kapitalowych, o kt6rych
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mowa w ustawie z dnia 4 pa2dziemika 2018 r. o pracowniczych planacb kapitatowych, kt6re majq wptyw na

koszty wykonania zam6wienia przez wykonawcA, uynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie w spos6b

odpowiadajqcy powy2szym zmianom zwaloryzowane. Wykonawca wnioskuj4c do Zamawiajqcego o

dokonanie zmian uynagrodzenia na tej podstawie jest zobowi4zany udowodni6, w jaki spos6b powyzsze

zmiany wplywaj4 na koszty wykonania przez niego zam6wienia. W sytuacji, gdy jest bezspomym, 2e

powylsze zmiany maj4 wptyw na koszty wykonania zam6wienia przez Wykonawcg, nastgpuje zmiana

postanowiefi umowy dotyczqcych wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jeieli dotyczy):

Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Czg(6 poufnq SIWZ) mo2e uzyska6 poprzez Platformg

zakupow4 EIB. Wykonawca uzyskuje dostgp do Platformy zakupowej EIB poprzez rejestracjg konta lub

zalogowanie, je2eli posiada wcze(niej zarejestrowane konto. Rejestracja Wykonawcy na platformie odbywa

sig poprzez wypelnienie odpowiedniego kwestionariusza dostgpnego pod adresem:

h ttp s ://e ib. logintrade. net/rej e stracj a./.

Srodki sluiqce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu:

D^ta: 2020-12-07, godzina: I 3 :00,

Sk6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na pilnq potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai powody:

Jgzyk lubjgzyki, w jakich mog4 by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

IV.6.3) Termin zwiqzania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecmego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Pzewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania 5rodk6w, kt6re mialy byt pnzeznaczone na sfinansowanie calo3ci lub czg6ci zam6wienia:

Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
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Z otttarcia ofert zostanie przeprowadzona na {wo transmisja online . Zamawiajqcy umieSci na

www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI i specjalnym odno6niku do niniejszego postqpowania oraz na

Platformy zakupowej EIB: https://eib.logintrade.net/ takze w odnoSniku do niniejszego postgpowania

dokladny adres, pod kt6rym transmisja bgdzie przeprowadzona i szczeg6ly dotycz4ce mo2liwodci w niej

uczestniczenia. Transmisja bgdzie dostgpna dla wszystkich zainteresowanych. W zwiQzku z powyizszq form1

jawnego otwarcia ofert Zamawiaj4cy nie przewiduje dodatkowej mozliwo6ci uczestniczenia w nim w spos6b

bezpo6redni, osobisty. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporz4dzenhParlamentu

europejskiego iRady(UE) 2016/679 z dnia27.4.2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycmych w zwiqzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95l46ltt/'E (dalej RODO) jest dostgpna pod adresem www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI i

specjalnym odnoSniku do niniejszego postgpowania. W celu zapewnienia,2e wykonawca wypelnil obowi4zki

informacyjne wynikaj4ce z RODO, w szczeg6lnoSci obowi4zek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO

wzglgdem os6b fizycznych, kt6rych dane osobowe dotyczq i od kt6rych dane te wykonawca bezpo5rednio

pozyskal oraz obowi4zek informacyjny wynikajqcy z arl. 14 RODO wzglgdem os6b fizycznych, kt6rych

dane przekazuje zamawiaj4cemu i kt6rych dane poSrednio pozyskal, Wykonawca zobowiqzanyjest do

zlo2enia wraz z ofertq o5wiadczenia o ich wypelnieniu. Wz6r oSwiadczenia ujgty jest w formularzu

ofertowym.

ZALACZNIK I - INFORMACJ
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